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 Onderwerp Aktie door Stand van Zaken 

    
 Aanwezig  Betty Hover, Rob Reijnders, Frank Halder, Andries Gilde, Mimy Eren 

 

 Afwezig met kennisgeving    Rene Wigny, John Tijssens, Andries Gilde 

    

1. Vragen/opmerkingen notulen 25-01-

2021 

 

 

ME 

Betty 

Betty deelt mee dat Andries vanwege gezondheidsredenen zijn functie als bestuurslid moet beëindigen. Dat vinden alle aanwezigen 

zeer spijtig en ze wensen Andries beterschap en spoedig herstel. 

Mimy Erens  (ME) zal de taken van Andries voorlopig overnemen waaronder  notulen 2021. 

Andries zal moeten worden uitgeschreven uit KvK register. 

    

    

2. Jaarverslag 2020  Vanwege ziekte van Andries is dit nog niet gebeurd.  

    

3. Financieel verslag 2020 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2021 

Rob 

 

 

 
Betty 
 
 
Rob en Betty 
 
Frank 
Rob 
 
 
Betty          

Rob geeft toelichting op aangereikte stukken. De vereniging heeft nu 52 leden.  

Er moeten rekeningen uit naar de niet leden over de gemaakte kosten van 2020. De leden die nog niet hebben betaald krijgen een 

reminder. 

In het kostenoverzicht zijn de kosten voor de verrichte werkzaamheden door Rene Wigny en John Thijssens nog niet verwerkt.  

Op herhaald verzoek om zelf met een voorstel te komen werd nog niet gereageerd.  Betty zal in naam van de aanwezige 

bestuursleden een voorstel doen aan Rene en John (NETTO  € 75,00 per persoon op jaarbasis). 

Op basis hiervan betekent dit dat de rekening voor 2020 per huishouden € 33,50 zal bedragen. 

Rob maakt per adres factuur met begeleidend schrijven. Betty zal voor het printen zorgdragen. 

In nieuwsbrief reminder opnemen voor betalen van contributie. 

ME vraagt aan Rob om in overzicht achter parkeervakken “verf” toe te voegen. 

 

Niet duidelijk hoeveel lampen nog moeten worden vervangen. John en Rene vragen. 

Betty zal zorgdragen voor nieuwe offerte voor nog te vervangen lampen. 

Kosten website moeten nog worden terugbetaald aan Frank Halder. Website en domeinnaam werd voor twee jaar “bijgekocht”. 

Over twee jaar komt nieuwe rekening voor volgende drie jaar. Kosten zullen om en nabij € 130,00 berdragen. 

    

4.  Reinigen brandgangen en putten Betty Afspraak maken net Rions. John benaderen voor het controleren van de werkzaamhdeen van Rions 

    

5. Aanmeldingsaformulier nieuwe 

bewoners/uitschrijven nieuwsbrief 

vorige bewoners (adressenbestand) 

Rob 

Allen 

Nieuwe bewoners moeten worden ingeschreven en oude bewoners moeten worden uitgeschreven. 

Allert blijven op nieuwe bewoners. Bijvoorbeeld Plantijndomein 6 en 8 en op Leuvenlaan en Dopplerdomein. 

Ledenformulier is aangepast en staat in Dropbox. Standaard welkomsbriefje aan inschrijfformulier toevoegen. 
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6. Nieuwsbrief (toelichting slagboom)  Frank maakt nieuwe nieuwsbrief waarin o.a. wordt opgenomen dat: 

- Andries bedanken voor zijn inzet ; 

- alles valt en staat bij CORONA; 

- de ledenbijdrage/contributie voor 2021 op € 55,00 per adres blijft gehandhaafd. i.v.m. te maken kosten voor nieuwe  

  toegangsvoorziening; 

- kascontrole fysiek niet mogelijk vanwege corona , maar wel “werven”; 

 - werven van vervanger voor Andries waarbij voorkeur uitgaat naar vertegenwoordigers vanuit Leuvenlaan en Bellemontedomein    

   voor “evenwichtige” vertegenwoordiging binnen het bestuur; 

 

    

7. Rondvraag  Frank geeft aan de nieuwsbrief in dropbox te plaatsen en vraagt voor inhoudelijke reacties. 

    

8. Nieuwe datum plannen.  29 maart 2021 om 19:30 uur via skype. Uitnoding volgt via Betty 

 

 


